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Ontwerpen:  

Maak zelf nepgeld. Welke 

hoeveelheden moeten erop 

staan? Hoe zien de biljetten 

eruit? Zorg dat dezelfde 

biljetten op elkaar lijken. 

Daarna kun je er winkeltje of 

restaurantje mee spelen. 

 

 

 

 

    

    

    

  

Onderzoekje: Kies samen een 
kleur uit en ga in de buurt en in 
huis op zoek naar zoveel 
mogelijk voorwerpen met 
diezelfde kleur. Neem de 
volgende dag een andere kleur. 
Bedenk van te voren of je denkt 
dat daar meer of minder 
voorwerpen mee te vinden zijn. 

Experiment:  

Kijk naar 

https://www.youtube.com/watc

h?v=c8hj6WKhz8w en vouw zelf 

een paar bootjes. Hoeveel lego 

poppetjes o.i.d. passen erin voor 

het bootje zinkt? 

 

Bewegen:  

Knoop een ballon aan een touw 

en knoop dit weer vast aan een 

hand of voet. Probeer de ballon 

zoveel mogelijk keren te 

kaatsen. 

Knutselen:  
Maak een mooie tekening. Knip 
daarna de tekening in stukjes. 
Zo ontstaat een puzzel. Maak 
daarna de puzzel.  
Als je de tekening eerst op een 
kartonnen doos plakt en dan 
knipt, heb je echte 
puzzelstukjes! 

Filosofeeropdracht:  
 
Filosofeer over de vraag of 
dieren kunnen praten. Zijn de 
geluiden die ze maken 
woorden? Willen ze je echt wat 
vertellen? Wat zou er gebeuren 
als je ze kon verstaan? Zou er 
dan wat veranderen? 

Denksleutels: 

  

Nietus-sleutel: 

Noem 5 plekken waar je nooit 

zou willen wonen. 

 

 

 

 

Taal:  
Neem een oude sok en maak er 
een sokpop van. Bedenk een 
verhaal met de pop. Het is ook 
leuk als papa/mama/broer/zus 
ook een sokpop heeft en er 
interactie ontstaat tussen de 
poppen. 

Muziek: Pak een aantal glazen 

en vul die met verschillende 

hoeveelheden water. Tik er 

voorzichtig met een lepel of 

vork tegenaan. Welke noot die 

je hoort is hoger? Welke lager? 

Hoe komt dat? Maak er een 

mooi liedje mee. 

Rekenen: Pak de duplo en een 

dobbelsteen. Gooi om de beurt 

met de dobbelsteen. Je pakt 

net zoveel duplo als je gegooid 

hebt. Maak er een toren van. 

Wie bouwt de hoogste toren 

zonder dat hij omvalt? Hoeveel 

blokjes was het hoogst? 

 

 

Bouwen: Bouw een tent. 

Gebruik deze dingen:  

-10 rietjes  

- 4 paperclips  

- 4 vouwblaadjes  

- een stukje karton van 30x30 

cm 

Kunst: Ga naar 
https://jufmaike.nl/brooddeeg-
maken-simpel-recept/ en maak 
brooddeeg. Maak van het 
brooddeeg een mooie rups, net 
zoals Rupsje Nooitgenoeg 
(https://www.youtube.com/wa
tch?v=G_FrSIruAtE) en verf hem 
als hij droog is in mooie kleuren. 
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